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Jastrzębska Spółka Węglowa

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowy przedwstępne na sprzedaż akcji koksowni Victoria i Spółki Energetycznej Jastrzębie.
Dzięki temu JSW dostała kilkaset milionów
złotych zaliczki przed ostatecznym sfinalizowaniem transakcji. Pozwoli to Spółce utrzymać płynność finansową.

Sytuacja finansowa JSW jest trudna. Spółka została zmuszona do pozbycia się części
zakładów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW. Zarząd firmy wypracowuje
ostateczną wersję programu naprawy.

U mowa przedwstępna
w sprawie sprzedaży akcji
WZK V ictoria
Ósmego lipca tego roku Jastrzębska
Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwem Finansowym Silesia umowę przedwstępną dotyczącą
sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW
akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych
Victoria SA.
Umowa dotyczy sprzedaży 92,84 proc.
akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz inwestorów. Łączna cena sprzedaży akcji WZK
Victoria wynosi 350 mln złotych z ewentualną
korektą ceny zgodnie z wartością skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016–2019.
Na podstawie przedmiotowej umowy strony
zadeklarowały intencję dołożenia najwyższych
starań, aby płatność zaliczki w wysokości 200
mln złotych nastąpiła nie później niż do 13 lipca 2016 roku.
Przeniesienie akcji w wykonaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji jest uwarunkowane (warunki zawieszające) m.in.
od uzyskania zgód korporacyjnych, zgody
UOKiK-u przez inwestorów, zgody Skarbu Państwa na transakcję sprzedaży akcji
WZK Victoria, zgody obligatariuszy JSW
dotyczących zwolnienia części istniejących
zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz
w związku z programem emisji obligacji oraz

AGNIESZKA MATERNA

Lekki oddech finansowy
ustanowienia na rzecz inwestorów zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu
rejestrowego na części akcji WZK Victoria.
Postanowienia przedmiotowej umowy nie
przewidują kar umownych.
Zgodnie z przedmiotową umową strony
wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do Grupy
Kapitałowej JSW, w przypadku gdy inwestorzy
podejmą decyzję o dezinwestycji.
Podstawową działalnością WZK Victoria
jest produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych. Spółka jest obecnie największym
w kraju i znaczącym w Europie producentem
koksu odlewniczego o najwyższych parametrach wytrzymałości mechanicznej. WZK
Victoria produkuje także koks metalurgiczny i przemysłowy. Łączne moce produkcyjne
wynoszą 500 tys. ton rocznie.

U mowa przedwstępna
sprzedaży akcji SEJ
Jastrzębska Spółka Węglowa SA i PGNiG
TERMIKA SA zawarły 4 lipca przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. akcji Spółki
Energetycznej Jastrzębie SA. Cenę za akcje
SEJ ustalono na kwotę 371 820 957 złotych.
W ramach transakcji uregulowane umownie zostały długoterminowe warunki zakupu
przez SEJ od JSW węgla oraz metanu, a także
sprzedaży do JSW mediów energetycznych
w postaci ciepła, energii elektrycznej, chłodu
i sprężonego powietrza.
Na podstawie zawartej przedwstępnej
umowy sprzedaży PGNiG TERMIKA dokona
płatności zaliczki w wysokości 278 878 263 złotych. Pozostała część ceny zostanie zapłacona
w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie planowane jest
na początek sierpnia 2016 roku. Jej podpisanie
jest uwarunkowane spełnieniem określonych
wymogów, m.in. uzyskaniem wymaganych
zgód korporacyjnych przez JSW oraz zmian
w Programie Emisji Obligacji wyemitowanych
przez SEJ.

Sytuacja finansowa JSW jest trudna. Spółka została zmuszona do pozbycia się części zakładów
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW
W czerwcu tego roku PGNiG TERMIKA
otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie SEJ.
SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła,
energii elektrycznej, chłodu i sprężonego
powietrza. Jej głównymi odbiorcami są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie SA. Spółka jest
właścicielem pięciu elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka,
EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek),
Suszcu koło Żor (EC Suszec) i Częstochowie.
Sprzedaż ciepła w SEJ w 2015 roku wyniosła
1476 TJ, natomiast energii elektrycznej 382

Polska Grupa Górnicza uruchomiła jako pierwsza wśród wiodących producentów węgla
w Polsce internetowy sklep z ekogroszkiem

Prosto od producenta, tanio, szybko,
pewnie
Polska Grupa Górnicza dbając o komfort
klientów i chcąc umożliwić kupno węgla bezpośrednio od producenta, uruchomiła sklep
internetowy pod adresem www.pgg.pl. Teraz
każdy, w dowolnym miejscu w Polsce, może
poprzez kliknięcie klawiszem zamówić oryginalny ekogroszek Retopal z transportem
bezpośrednio do domu.

Sklep oferuje Retopal w paletach o masie
1 tony, składających się z 40 worków po 25 kilogramów. Jednorazowo możliwy jest zakup
od jednej do pięciu palet. Obowiązuje jedna
cena z dostawą na terenie całego kraju. Złożenie zamówienia i płatność za węgiel w sklepie
internetowym realizowane są poprzez intuicyjny
interfejs. Klienci mogą także dokonywać zakupów z urządzeń mobilnych. Bezpłatna szybka

dostawa zamówionego towaru realizowana jest
przy współpracy PGG sp. z o.o. z firmą kurierską. Zamówiony węgiel dotrze do klientów już
na trzeci dzień po zrealizowaniu płatności.
PGG udostępniła także nowoczesną, komfortową dla kupującego, opcję zapłaty szybkimi
płatnościami przy współpracy z firmą dotpay.
Kupujący są na bieżąco informowani drogą mailową o statusie swojego zamówienia.
– Jesteśmy przekonani, że ta nowoczesna forma sprzedaży znacząco ułatwi
naszym klientom na terenie całego kraju
dostęp do markowego produktu, jakim jest
ekogroszek Retopal. Nasi klienci zyskują
pewność, że kupiony przez nich węgiel
będzie miał wysokie i stabilne parametry jakościowe, a dostarczy go największy w Polsce producent węgla – mówi

Mirosława Szumniak, dyrektor biura organizacji sprzedaży PGG.
Przygotowania do uruchomienia pierwszego w Polsce sklepu z ekogroszkiem trwały
od kilku miesięcy. W pierwszym etapie w kopalni Piast powstała w pełni automatyczna linia
do paczkowania węgla. Podczas workowania
precyzyjnie kontrolowana jest zawartość każdego worka, w tym zwłaszcza pod kątem zanieczyszczenia częściami metalowymi. „Czysty”
ekogroszek o stabilnej jakości daje gwarancję
optymalnej, bezawaryjnej pracy kotła.
Zapraszamy na bezpieczne zakupy do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej sp.
z o.o. pod adresem: www.pgg.pl. Aktualnie,
do wyczerpania zapasów, obowiązuje cena promocyjna 738 złotych za tonę (wraz z dostawą
na terenie całego kraju).
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GWh. Po uruchomieniu bloku CFB o mocy
zainstalowanej 75 MWe potencjał wytwórczy
SEJ w zakresie energii elektrycznej wzrośnie
prawie dwukrotnie. W momencie zawarcia
przedwstępnej umowy sprzedaży zaawansowanie budowy nowego bloku wynosiło
ok. 60 proc., a przewidywany termin oddania
do eksploatacji to koniec kwietnia 2017 roku.
SEJ jest największym w Polsce producentem
energii elektrycznej z gazu z odmetanowania
kopalń (łączna moc zainstalowana w silnikach
gazowych wynosi 29 MWe).
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Ustawa o funkcjonowaniu
górnictwa węgla
kamiennego

Projekt zmian
przyjęty
Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 roku
przygotowany przez Ministerstwo Energii
projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych
innych ustaw.

Proponowane w ustawie rozwiązania
pozwolą m.in. na uruchomianie środków
budżetowych na finansowanie zadań określonych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego, świadczeń osłonowych
w formie urlopów górniczych i dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla
oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych
przedsiębiorstwa z części pieniędzy budżetowych będących w dyspozycji Ministra
Energii.
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